PDF Acrobat

www.601waiverlawyers.com

1

Original page: Falência nos Estados Unidos
Cada pessoa alcança uma decisão para solicitar o pedido de
bancarrota/falência por diferentes razões. Alguns tiveram
falhas em seus negócios, outros perderam os seus empregos
ou passaram por um período de dificuldade física ou
emocional. Permanências em hospitais podem ser muito
dispendiosas. Contas médicas podem se somar em muitas
centenas de milhares de dólares. Parece que não existe lugar
para onde ir. Ainda assim, existe. As leis de
bancarrota/falência dos Estados Unidos estão fazendo isso
possivel para as pessoas se livrarem de dívidas não desejadas e iniciarem uma nova vida, deixando
os seus mais perplexos problemas para trás.
Para algumas pessoas, submeter um pedido de bancarrota/falência, irá dar-lhes um suspiro de alívio
pelo qual eles estariam procurando. A bancarrota resulta na concessão de uma reabilitação de
dívidas para um indivíduo ou um casal. A reabilitação é um perdão de responsabilidade pessoal por
dívidas que incorreram anteriores à submissão do caso.
Com poucas execeções, imediatamente mediante ao pedido, os credores são proibidos de acionar um
devedor, obter um julgamento ou cobrar por dívidas que tenham sido reabilitadas e não terão
declarações no futuro rendimento de bens de um indivíduo que tenha solicitado pela solução de
bancarrota/falência como um devedor.
Sobre o capítulo 7
O Capítulo 7 da Bancarrota/Falência se refere ao capítulo do Código da Bancarrota que contém a lei
da bancarrota. O Capítulo 7 da Bancarrota é às vezes chamado "liquidação". Isso é porque um
pedido de bancarrota concedido, liquida (limpa) a maioria de seus débitos.
O processo do Capítulo 7 da Bancarrota leva de três a seis meses. A despesa atual para o tribunal
são de US$200.00. Normalmente existe somente um comparecimento. Não perante ao juiz, mas
perante a um trustee (administrador da massa falida).
Sobre o capítulo 13
O Capítulo 13 da Bancarrota/Falência é uma parte maravilhosa de nossas leis federais. Você pode
usá-lo para evitar a execução judicical da venda de casa, conseguir uma nova data para o pagamento
que não tenha sido efetuado e manter a casa. Você também pode pagar os impostos atrasados
através do seu Plano do Capítulo 13 e impedir que os juros se acumulem no seu débito de impostos.
Esse capítulo deixa que você re-estabeleça os seus assuntos financeiros, repagar uma parcela dos
seus debitos e coloca-lo a acertar o seu passo na sua área financeira. O mais importante no Capítulo
13 é que ele permitirá que você mantenha os seus bens de valor; especialmente sua casa e carro que
de outra forma, poderiam ser perdidos. Você repaga as suas dívidas através do Plano do Capítulo 13.
O plano mostra como você intenciona repagar em todo ou uma parcela dos seus debitos.
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O plano deve ser aprovado pelo tribunal para tornar-se efetivo. Uma vez que o tribunal aprove o
plano, isso proibirá os credores de coletar as cobranças contra a sua pessoa durante o curso do
processo.
Sob um plano típico, você faz pagamentos mensais a alguém chamado trustee (administrador da
masssa falida) do Capítulo 13, que é designado pelo Tribunal da Bacarrota/Falência. O trustee coleta
o dinheiro pago por você e o reembolsa aos seus credores como listados no seu plano. Mediante
término dos pagamentos listados no seu plano, você será liberado da responsabilidade para o
restante dos seus debitos. O plano pode durar de 3 (três) a 5 (cinco) anos.
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